
 
 

Código de Honra e Ética Portugues 
 
1. Defender os interesses da Federação e / ou associações e / ou seus membros, a 
proteção e assistência os seus fins por todos os meios à sua disposição. 
 
2. Ter um alto espírito de contribuição pessoal para aperfeiçoar. Portanto, é uma 
condição "sine non para a adesão FIASEET - Federação Internacional de Executivos de 
Empresas de Turismo - para aceitar o compromisso de respeitar o Estatuto e este 
Código de Ética que é o instrumento que irá regular a nossa atividades. 
 
3. Escolhendo e corretamente, as autoridades e que possam integrar as Comissões ou 
Câmaras de FIASEET. Esta responsabilidade implica a aceitação de culpa ou veto por 
parte da Federação em que, para que este código está em causa. Considerando que 
um associado representada pelo seu cargo executivo, não só a sua companhia, mas 
também ao seu país, faz sentido que os membros de cada AFEET, um elevado sentido 
moral, compromissos firmes de solvência econômica e ética nos negócios. 
 
4. É da responsabilidade do membro e / ou membros de sua associação, não deixar o 
cargo, seja por demissão ou outro motivo, sem entregar o mesmo que iria substituir o 
renunciante também a ser responsável pelos danos que poderiam ter causou a sua 
gestão. 
 
5. Aqueles que se demite por qualquer motivo, como um parceiro ou foram expulsos, 
não tem direito aos fundos que contribuíram nem para os benefícios coletivos que a 
sua participação e / ou membros de suas associações oferecidos. 
 
6. O comportamento associado com a Federação e / ou associações, em caso de falta, 
deve ser julgado pelo conselho para ser erguida no árbitro, as decisões por maioria não 
foi julgado. 
 
7. É considerada excluída: 
Todos Associação e / ou associados a deixar rapidamente cumprir suas obrigações 
financeiras e os valores éticos e morais. Todos Associação e / ou associado que 
retenha indevidamente, verbas que não são seus. Os membros que a negligência 
incompetência ou fraude, o dano econômico à sua Associação e / ou da Federação. 
Qual convocar a Associação e / ou Federação e / ou documentos para qualquer gestão, 
sem ser devidamente habilitado. Os membros que, por sua própria conduta, em 
qualquer congresso, reunião ou evento de sua organização e / ou Federação, afetando 
o prestígio e reputação das organizações. Os membros que foram julgados em 
processo civil ou penal que afectem o prestígio eo bom nome da Associação ou 



Federação, tem proposta para governar a sua demissão até a falha, sem deixar de dizer 
responsáveis comprometimento da sua honra. 
 


